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Resumo 

 

O presente artigo é uma reflexão sobre a cobertura jornalística dos periódicos Estado de 

Minas e Super Notícia sobre os crimes de violência contra mulheres, especificamente 

aqueles cometidos por parceiros afetivos e/ou sexuais. A reflexão parte de uma 

observação de como surge a figura dos agressores e como estes se tornam protagonistas 

em relatos de crimes que terminaram em mortes de mulheres. Colocamos em diálogo as 

inferências tiradas a partir da análise da narrativa jornalística com as discussões sobre 

violência de gênero, ao mesmo tempo em que buscamos compreender as relações que se 

estabelecem entre o jornalismo e esses acontecimentos. 
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Apresentação 

O objetivo deste artigo é apresentar e discutir a cobertura jornalística sobre 

casos de violência contra mulher. Pretendemos observar como aparece a figura do 

agressor e como ele se torna o sujeito principal dos relatos de casos de homicídio em 

relacionamentos de natureza amorosa ou sexual. O escopo desta análise é parte de um 

conjunto maior de material coletado pela pesquisa "Narrativas de um Problema 
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Cotidiano: o testemunho jornalístico e a violência de gênero"
5
, que registrou as 

matérias sobre crimes de proximidade em nove diferentes mídias no período de maio 

de 2013 e janeiro de 2014. As notícias abrangidas pela coleta envolvem diversos tipos 

de violência contra mulheres - desde a simbólica, como ameaças e assédio, até casos de 

estupro e homicídios. O material total da pesquisa equivale a 8 semanas de coletas 

diárias das seguintes mídias informativas: Jornal Nacional, Balanço Geral, Jornal da 

Alterosa - 2ª edição, Estado de Minas, Super Notícia, Jornal da Itatiaia - 1ª edição e os 

portais Uol, Uai e G1. Dentro deste universo, discutiremos as relações que operam no 

protagonismo do agressor a partir de oito matérias do periódico impresso Estado de 

Minas e doze do Super Notícia. 

A análise se mantém sobre os casos em que mulheres foram assassinadas por 

pessoas com quem tiveram relações amorosas ou sexuais. O recorte desta análise 

difere-se do recorte utilizado na pesquisa como um todo, já que foram coletadas 

matérias sobre casos com algum grau de proximidade que não são apenas de uma 

esfera íntima de âmbitos sexuais ou afetivos. Essas relações de proximidade implicam 

em um nível de confiança entre os sujeitos. Assim, crimes de proximidade dizem de 

relações de natureza diversa que a vítima poderia ter tido com o agressor, desde que 

houvesse alguma ligação de confiança. Essa confiança baseia-se em expectativas, uma 

vez que a vítima acredita que a pessoa não vá lhe oferecer riscos, faltar com respeito ou 

agredi-la. Como dissemos, focaremos em casos em que o agressor era o namorado, 

marido, ex, amante ou fosse alguém com quem a vítima tivesse relações íntimas de 

amor ou sexo. 

A escolha dos jornais Estado de Minas e Super Notícia se deu pelo fato de os 

autores acompanharem mais de perto a coleta destas mídias, além de serem jornais 

impressos que circulam em Belo Horizonte. O Super Notícia é o jornal diário com 

maior circulação no Brasil, com uma tiragem média de 302.472 exemplares segundo o 

Instituto Verificador de Circulação, e tem um preço popular. Já o Estado de Minas é 

um jornal de referência e tradicional em Belo Horizonte e em Minas Gerais. 

A construção do artigo é feita em três etapas: estatísticas e resgate teórico sobre 

a violência de gênero e femicídios; apresentação do fenômeno analisado e dos dados 
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coletados; e por último, discussão e apontamentos a partir dos dados e referências 

teóricas. 

 

1. A violência de gênero e o femicídio: dados e reflexões 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, em um estudo 

preliminar divulgado em agosto de 2013 sobre a violência contra mulher, estima-se 

mais de 50 mil femicídios ocorridos no Brasil entre 2001 e 2011. Conforme descrito na 

divulgação dos estudos, o feminicídio ou femicídio é a denominação para crimes 

oriundos de conflitos de gênero, ou seja, a morte de mulheres pelo fato de serem 

mulheres. Esses crimes são muitas vezes cometidos por parceiros íntimos e marcam o 

fim de uma série de situações anteriores, como ameaças, assédios, violência doméstica 

etc. 

Os números mostram também uma avaliação do impacto da Lei Maria Da 

Penha, constatando que não houve diminuição significativa nas taxas de mortalidade 

das mulheres vítimas da violência de gênero. Apenas em 2007, um ano após a vigência 

da lei, notou-se um decréscimo nas taxas, que voltaram a crescer nos anos posteriores. 

A pesquisa estima que foram em média 5.664 mulheres mortas por causas 

violentas a cada ano, 472 a cada mês, 15,52 a cada dia, ou uma a cada hora e meia. Os 

números são incapazes de dimensionar as diversas violências e regulações cotidianas 

sofridas pelas mulheres, mas apontam para um problema social que precisa se 

combatido: o femicídio. 

No artigo “‘Femicídios’ e as mortes de mulheres no Brasil” (2011) a 

pesquisadora Wânia Pasinato destaca que femicídio é uma categoria que, embora 

recente em reflexões e debates, é útil para tentar compreender a violência de gênero. 

Ela aponta que o femicídio é o assassínio de mulheres e que ele é o fim de uma série de 

atos de violência e discriminação de gênero. Empregar a categoria femicídio nos casos 

de homicídios implica em dizer não apenas sobre a morte, mas também sobre suas 

razões e consequências: 

 

Aparentemente, o emprego da categoria femicídio para definir e 

realçar essas mortes e as razões que cercam sua ocorrência, e sua 

recorrência no tempo se justifica por aquilo que Segato (2005) 

chamou de falta de inteligibilidade sobre os casos, tanto no que toca às 
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suas razões, quanto no que se refere à grande rede de proteção que 

parece existir em torno dos responsáveis. (PASINATO, 2011, p. 228) 
 

Mas segundo a própria autora, colocar diferentes crimes ocorridos em contextos 

sociais e políticos distintos, praticados por agentes diversos e categorizar tudo como 

femicídio poderia fragilizar o enfretamento dessa questão no momento em que torna 

homogêneas ocorrências que podem apresentar nuances não tão simples. Marcadores 

de classe e etnia poderiam perpassar esses tipos de crime, ampliando a possibilidade de 

o crime ser cometido não apenas pela intolerância de gênero, mas também por outras 

estruturas de poder. 

Para este artigo convém focar nas possibilidades que a categoria femicídio 

proporciona para entender os processos da violência de gênero. Uma delas é 

compreender esses crimes como o ponto final de uma série de outras violências, ou 

seja, o extremo da discriminação de gênero. É comum que mulheres assassinadas 

tenham sofrido ao longo de suas vidas uma série de violências oriundas de seus 

parceiros, tais como: agressões físicas, torturas, estupros, agressões verbais, chantagens 

e pressões psicológicas. Assim, é fundamental entender o femicídio como um problema 

que revela problemas anteriores que também devem ser enfrentados. 

Falar em femicídio é também falar de estruturas de poder que histórica e 

continuamente regulamentam os papeis de gênero na sociedade ocidental, criando uma 

constante tensão nas relações de poder e nas negociações entre gêneros. Vivemos em 

uma sociedade patriarcal, que hierarquiza os sujeitos, colocando o homem em posição 

superior e de dominação sobre a mulher. A cultura machista da qual fazemos parte é 

consequência da estrutura patriarcal que negligencia a igualdade de gênero e ainda 

pune aquelas que não desempenham seu papel de mulher socialmente esperado.  

Ao longo da história do Ocidente o homem foi reconhecido como aquele que 

podia ocupar o espaço público, já a mulher era destinada ao âmbito privado: o cuidado 

do lar, das crianças e do próprio marido. A mulher era e ainda é, em muitos momentos, 

vista como propriedade do homem. Esses pensamentos são identificados em situações 

corriqueiras, como quando é dito que mulheres não podem usar roupas curtas, não 

podem se relacionar com muitos parceiros, quando a mulher precisa satisfazer os 

desejos do seu companheiro. Pensamentos esses que delimitam até mesmo a autonomia 

feminina sobre o próprio corpo: o não direito ao aborto ou métodos contraceptivos. A 
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cultura machista que surge em situações diversas do nosso cotidiano é uma força que 

endossa e aumenta o coro de relações violentas que resultam até em morte de mulheres. 

No que tange às relações mais diretas entre mídia e violência de gênero, 

Pasinato cita que as pesquisas sobre femicídio recorrem à imprensa, dada a dificuldade 

de encontrar dados sobre esses crimes em outras instituições. No entanto, como ela 

afirma, “os crimes que ganham as páginas dos periódicos são ‘eleitos’ num conjunto de 

eventos que ocorrem no dia-a-dia das cidades e, dependendo do tamanho da cidade, ou 

das pessoas envolvidas, um crime poderá ter maior ou menor destaque”. (PASINATO, 

2011) 

No entanto é importante lembrar que a cobertura depende de uma série de 

fatores envolvidos na prática jornalística, como os critérios de noticiabilidade, linha 

editorial do jornal e até mesmo a viabilidade da apuração do acontecimento. Dessa 

forma, uma infinidade de assassinatos de mulheres não é noticiada e não recebe 

nenhum destaque. Com isso, o problema não se torna conhecido por grande parte da 

população e, consequentemente, não é atribuída a ele a atenção necessária. Voltaremos 

à discussão sobre o jornalismo mais adiante. 

Outra pesquisa realizada pelo Ipea e divulgada em março de 2014  fala sobre a  

tolerância social e a percepção dos brasileiros sobre a violência contra as mulheres. 

Entre outros resultados, nos interessa destacar que 91% dos entrevistados concordam 

total ou parcialmente que “Homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia”. Em 

contrapartida, 63% concordam total ou parcialmente que “casos de violência dentro de 

casa devem ser discutidos somente entre os membros da família”. Para 89% dos 

entrevistados “a roupa suja deve ser lavada em casa”; já 82% concordam total ou 

parcialmente que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. 

Apenas esses indicadores já apontam para uma contradição e mostram um dos 

dilemas para combater a violência contra mulheres: o agressor precisa ser punido, 

porém a maioria tende a concordar que violência doméstica é um assunto do âmbito 

privado. Mas então como punir agressores que se escondem sobre a proteção da 

privacidade? 

Acreditamos que trazer para a dimensão pública e para a discussão social as 

diversas modalidades de violência de gênero é fundamental. Nesse sentido faz-se 

necessário a ação do Estado, das polícias, do sistema Judiciário e também da mídia. 
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2. O agressor protagonista 

Os títulos das notícias são uma das principais formas de chamar a atenção do 

leitor e já antecipam um primeiro contato com a história a ser narrada. A construção do 

título pode enquadrar os acontecimentos e desta forma prioriza, seleciona, destaca ou 

esconde informações. 

Grande parte dos títulos das matérias que selecionamos no âmbito da pesquisa 

mostra como o agressor ganha destaque em detrimento das vítimas. Todo título 

pressupõe um acontecimento, uma ação apreendida pela linguagem através de verbos. 

Os verbos de ação utilizados são conjugados em concordância com a ação feita pelos 

homens. A vítima é constantemente reduzida a palavras como “mulher”, “namorada” 

ou “ex”. A abordagem dos títulos já chama a atenção para o agressor e para o crime por 

ele cometido, como podemos observar nesses enunciados: 

Empresário acusado é mantido preso na Itália - Estado de Minas (05 de setembro de 

2013 - página 20) 

Matador de secretária condenado a 28 anos - Estado de Minas (06 de setembro de 

2013 - página 19) 

Esfaqueia a namorada - Super Notícia (16 de maio de 2013 - página 12) 

Preso por atirar na namorada - Super Notícia (07 de setembro de 2013 - página 3)  

Os títulos que priorizam o sujeito agressor poderiam ser esperados nas notícias 

que são desdobramentos de alguns casos que repercutiram por mais tempo na mídia. 

Nas notícias sobre os julgamentos dos réus como, por exemplo, o caso do goleiro 

Bruno, esses títulos são mais justificáveis, uma vez que estão em discussão o crime e a 

pena. Mas o que observamos, inclusive nos exemplos citados, é que esses títulos não se 

reservam apenas a esses casos. Nas poucas situações em que a mulher é a personagem 

central - tanto no título quanto na notícia - não é devido à violência cometida contra 

ela, e sim relacionado à visibilidade do acontecimento e das reverberações, como foi o 

caso da jovem assassinada na Itália.  

A coleta mostra que até mesmo nas notícias que narram os crimes e a violência 

contra mulheres, esses enunciados ainda priorizam o sujeito que comete a ação 

violenta, de forma que a vítima é retratada apenas como um objeto da ação. Junto ao 
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protagonismo do agressor na construção dos títulos, é importante destacar também o 

espaço que a “anormalidade”, o “inusitado” e o “bizarro” ganham nesses títulos, 

inclusive em chamadas na capa do jornal. O jornal Super Notícia, principalmente, tem 

títulos mais apelativos para narrar os crimes: 

“Mata a mulher e diz que foi o diabo” - Super Notícia (27 de agosto - 2013 - página 5) 

“Mutila mulher e acaba preso” - Super Notícia (30 de janeiro - 2014 - página 10) 

Assim como nos títulos, o conteúdo das notícias também deixa em segundo 

plano a figura feminina nos acontecimentos. É destinado mais espaço para dizer quem 

é o criminoso, sua profissão, idade, se foi pego ou não, sobre suas relações com a 

vítima. É constante que as notícias comecem falando sobre os agressores e que o nome 

da vítima apareça sem relevância no meio do texto, conforme observamos no trecho 

desta matéria: 

“O diabo mandou eu matar ela”. Essa foi a justificativa dada por 

André Dias Araújo, de 30 anos, após ser preso suspeito de matar a 

mulher com golpes de enxada, em Dionísio, no Vale do Aço. O 

assassinato foi presenciado pela filha da vítima e por sobrinhos dela, 

todos crianças de 4 e 5 anos, que se desesperaram ao ver a cena.” – 

(Super Notícia - 27 de agosto de 2013 - página 5) 

 

Este é o primeiro, dos quatro parágrafos da matéria do jornal Super Notícia. O 

nome da vítima não aparece e sua caracterização fica resumida às palavras “vítima” e 

“mulher” - seu nome só aparece na metade do segundo parágrafo. O restante da matéria 

segue no mesmo tom, destinando o último parágrafo para o possível surto que levou o 

homem a cometer o crime. 

Assim como essa matéria, outras também abrem espaço para a descrição das 

cenas dos crimes. São sempre explicitados os instrumentos utilizados para matar a 

mulher, a forma como o agressor planejou e executou o crime e ainda detalhes sobre a 

cena do acontecimento. O que chama atenção nessas descrições é que mais uma vez o 

agressor surge como o sujeito de ação dos verbos, como se só ele agisse durante o 

ocorrido. Nos parece que a mulher permanece o tempo todo quieta, passiva à espera 

dos golpes. Ela não age, segundo o texto. 

Observamos também as fontes das matérias. Na maioria o agressor tem suas 

falas reproduzidas mesmo que de forma indireta, o que acontece quando a polícia 

oferece à reportagem as falas do agressor. É comum encontrar expressões como: 
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“segundo a Polícia, o suspeito afirma que…”. Cabe lembrar-se de um aspecto 

importante dessas matérias, e que não será aqui desenvolvida, que é a recorrência da 

polícia como fonte das matérias. A instituição e suas autoridades são sempre 

convocadas para tentar explicar os fatos. 

As vozes que aparecem nas matérias dizem muito das escolhas apresentadas no 

texto, criando visibilidades e invisibilidades. Abrir espaço para falas é abrir espaço para 

sujeitos. Nesses espaços são reproduzidas as possíveis justificativas do crime: 

“Segundo a PM, durante uma briga do casal, por ciúme, o homem tirou uma faca da 

cintura e golpeou a vítima seis vezes”. (Super Notícia - 16/05/2013 - página 12) É 

comum encontrarmos essas outras falas reproduzidas e elas se relacionam 

majoritariamente com justificativas baseadas em ciúmes ou algum grau de descontrole 

mental no momento. 

A análise de alguns textos nos permitiu observar também a forma como as 

narrativas apresentam o histórico e contexto dos relacionamentos dos sujeitos. A 

matéria sobre o homem que matou sua esposa e justificou dizendo que o diabo 

mandou, é um exemplo disso. Na reportagem, um policial militar relata que “Não há 

nenhum histórico de briga entre os dois, e isso surpreendeu mais ainda a todos” (Super 

Notícia - 27/08/2013 - página 5). O relato do policial aparenta ser mais uma tentativa 

de isentar ou diminuir a culpa do homem, já que é impossível que o policial saiba como 

era a relação entre o casal. Apesar de não haver históricos de brigas que o militar tenha 

conhecimento, isso não exclui a possibilidade de que na vida privada essa fosse uma 

relação abusiva. Já outra matéria do jornal Super, intitulada Mata a ex-mulher, conta 

que havia uma medida protetiva que determinava que o ex-marido não poderia ficar a 

menos de 200 metros de distância da mulher. Isso indica que já havia um histórico de 

atos de violência, e mesmo a medida protetiva não impediu o femicídio de acontecer. 

Uma outra matéria, chamada Morta pelo ex ao lado dos filhos, também do 

Super, traz mais um caso onde essa série de atos violentos fica evidente. Na matéria, 

um depoimento do irmão da vítima conta que, após o fim do relacionamento, a mulher 

decidiu pedir apoio financeiro para cuidar dos filhos. Então o ex-marido disse que caso 

ela entrasse na justiça, seria morta no dia seguinte. 

Mesmo que os acontecimentos tenham se dado com históricos diferentes, é fato 

que a narrativa tende a naturalizar a agressão. Ela faz isso tanto quando aponta para a 

inexistência de violência anterior à morte como quando ela aponta para uma série de 
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problemas que já ocorriam anteriormente. O histórico é colocado apenas para explicar 

o fim que levou a vítima. 

Outro aspecto que ajuda a entender a forma como são apresentados os 

agressores e seu protagonismo é atentar para os juízos de valor empregados pelo 

jornalismo. No nosso escopo de análise não foi encontrado nenhum julgamento mais 

fervoroso como, por exemplo, “monstro” ou “louco”. As poucas matérias que 

constroem um agressor mais violento são aquelas que os caracterizam diretamente 

como “assassino”, “matador” e não apenas como “suspeito” ou “condenado”. O que 

encontramos, pelo contrário, foi um destaque para a profissão dos agressores, 

principalmente quando estas conferem certo lugar bem estabelecido e reconhecido 

socialmente. Nas notícias os agressores são caracterizados como atleta (caso da Eliza 

Samúdio e goleiro Bruno); delegado; vereador; empresário; etc.  

Nas notícias coletadas não são recorrentes a utilização de fotos.  Foram poucos 

os casos em que as notícias vieram acompanhadas de algum tipo de ilustração. Nos 

raros casos em que o jornal anexa alguma foto à matéria, ela é do agressor ou algo 

situacional. Uma das exceções encontradas na coleta é uma foto da mineira Marília 

Martins Rodrigues, assassinada na Itália. Mas ainda que a vítima tenha sido exposta 

junto à notícia, a figura do agressor também aparece em outras matérias que 

acompanham o desenrolar do caso. 

A outra exceção encontrada é na matéria do Super Notícia sobre Kátia 

Raimunda Quadras, que foi assassinada pelo ex-companheiro em Nova Lima 

(03/12/2013 - página 3). Uma foto muito pequena de Kátia ilustra o texto, ao lado de 

uma grande foto do irmão dela, que aparece como fonte. Nos jornais Super Notícia e 

Estado de Minas as vítimas não possuem rosto ou corpo. Apesar de citar os nomes das 

vítimas, a mulher agredida não aparece como um ser individualizado, mas como apenas 

um elemento inerente à situação do crime, sendo mais uma mulher vítima de violência 

que endossa os dados e estatísticas. 

Os casos em que a mulher mais aparece são exceções dentro do material 

analisado. Temos pouquíssimos exemplos, dentre eles, uma nota de canto de página do 

Estado de Minas cujo título é Homícidio, que inicia-se dessa forma: 
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Uma executiva de negócios da Editora Abril foi morta pelo 

marido, em São Paulo, na madrugada de ontem. Tatiana Castro 

Pinho foi atingida na cabeça, na casa em que vivia com Eduardo 

Marques Marchesi e o filho de 2 anos. – (Estado de Minas - 26 

de outubro de 2013 - página 12) 

O que observamos é que essas poucas formas de narrar em que a mulher é 

protagonista acontecem nos relatos de casos em que a vítima era bem sucedida (a 

executiva como vimos acima) ou aqueles que repercutiram como casos mais cruéis e 

que possivelmente causam mais indignação ou até mesmo comoção. 

 

3. O jornalismo e a violência de gênero 

Uma vez apresentados o material analisado e a discussão sobre gênero, nos 

debruçamos a pensar na construção das narrativas jornalísticas que tratam desse 

lamentável fenômeno social. 

Conforme discutimos, a violência de gênero é um problema da nossa sociedade. 

Visto isso é preciso destacar a complexidade que gira em torno da relação do jornalismo 

com uma dada realidade social. As relações entre os produtos comunicacionais e a 

sociedade passam por nuances diversas que apontam para interações nem sempre tão 

óbvias. Desta forma, não entendemos que o jornalismo se limitaria a um “espelho da 

realidade” e que reproduzisse automaticamente discursos hegemônicos. 

Partimos do pressuposto que o jornalismo está integrado e é parte da sociedade. 

Assim, suas narrativas fazem parte da construção social da realidade, em que os 

sentidos são construídos historicamente com constantes interações entre sujeitos e 

instituições, e que questões socioculturais perpassam esses processos. (BIRD, 

DARDENNE, 1999; BARTHES, 2003). 

Perceber o jornalismo desta maneira não implica em tirar de seus produtos e 

profissionais as responsabilidades que implicam na reprodução, reafirmação e 

atualização de discursos, valores e sentidos. Mesmo que de forma sutil ou indireta, as 

narrativas jornalísticas reforçam visões que percorrem a sociedade e devem ser 

problematizadas, como no caso da violência de gênero contra a mulher. 
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Portanto, mesmo que salvo algumas considerações sobre as práticas e processos 

do jornalismo, não se pode isentar a responsabilidade social que a profissão necessita. 

Narrar os casos de femicídio não significa apenas reproduzir um boletim de ocorrência 

ou ouvir algumas fontes. Falar de crimes de gênero sem reconhecer a violência como 

indicativa de um problema maior ou apontá-la como problema social é bastante 

sintomático. 

Nesse sentido, esperar que o jornalismo tome um posicionamento frente a esses 

acontecimentos é fundamental. Faz-se pertinente olhar para o jornalismo como agente 

constituinte da realidade. As narrativas jornalísticas são gestos de ação, uma vez que 

organizam textualmente os acontecimentos do mundo e constroem histórias com bases 

nesses acontecimentos. (FARRÉ, 2004). Narrar um acontecimento é uma maneira de 

apropriar-se de um fato e tal movimento implica o ato de se situar diante do 

acontecimento e apresentar certa perspectiva. 

As narrativas agem quando colocam o agressor como protagonista das histórias. 

Além dos aspectos já elencados que nos levaram a essa reflexão, o protagonismo do 

homem agressor fica mais evidente quando nos fazemos a pergunta: onde está a mulher 

vítima do crime? Constatamos que ela é apenas mais uma que morreu por ser mulher. A 

narrativa pouco a descreve, quase nunca mostra seu rosto, não conta quem ela foi. 

Mesmo que sua própria voz seja inviável de ser usada como fonte, as falas de 

testemunhas ou mesmo da polícia pouco ou nada caracterizam e individualizam a 

mulher. Não há um movimento de tentar traçar um perfil psicológico ou realizar 

descrição física da vítima. Ela torna-se mais uma em meio a tantas outras. É apenas 

mais um caso retratado como tantos outros nas páginas dos jornais. Desaparecem com a 

mulher. 

As narrativas também agem quando não se preocupam em usar em algum 

momento a palavra femicídio para categorizar o que chamam de homicídio. Assim, não 

chamam a atenção para a perpetuação do poder masculino sobre mulheres, muito menos 

para as opressões cotidianas que podem desencadear situações extremas nessas relações. 

Mesmo que não se use o termo femicídio, essas mortes nem são questionadas ou 

relacionadas a outras que surgem nas páginas dos noticiários (mesmo quando estão na 

mesma página do mesmo exemplar). Esse movimento desencadeia uma 

descontextualização dos crimes ao afastar os casos e a violência de toda reflexão sobre a 
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violência de gênero contra a mulher e até mesmo de um apelo de numerosos círculos 

sociais para o fim dessa violência. 

As narrativas continuam agindo quando se apresentam como omissas. O 

jornalismo a princípio parece não se posicionar. Coloca-se no lugar da “isenção” e da 

“neutralidade”. Ao não explicitar opiniões para garantir essas características, o 

jornalismo acaba se posicionando de um lado duvidoso. Afinal, essas concepções de 

objetividade ou imparcialidade são inválidas e impossíveis. Esses relatos se fazem 

omissos quando tendem a naturalizar esses crimes. Naturalização que também se 

percebe quando são reproduzidas as falas que tentam justificar os crimes, que sempre 

são discursos que passam por ocorrências de brigas, ciúmes ou surtos, ocultando as 

relações de gênero. 

 

Considerações finais 

Conforme procuramos explicitar aqui, detectamos na análise das matérias o 

apagamento das mulheres, um silenciamento sobre femicídios e principalmente um 

protagonismo dos agressores. Se então, reconhecemos o jornalismo como agente, ao 

fazer construções que centralizam o homem e silenciam as mulheres, nos perguntamos 

até que ponto esse jornalismo pode estar sendo tão violento em relação às vítimas 

quanto os agressores. Questionamos aqui a respeito desta dimensão violenta que o relato 

pode assumir ao narrar ações violentas. 

Não dispomos aqui de tempo ou material empírico e teórico para procurar 

desenvolver melhor essas questões. Porém destacamos a necessidade de aprofundar 

esses questionamentos com visadas que alcancem diferentes nuances do fenômeno. 

O exercício analítico deste artigo foi uma tentativa de entender algumas dessas 

nuances no que compete à ordem do texto, ou seja, da sua narrativa. Tateamos sobre as 

notícias coletadas e recolhemos pistas que servem como um movimento inicial que dá 

ideias e pode ser útil para compreender se existe uma dimensão violenta na cobertura 

jornalística em casos de violência de gênero contra mulheres. Refletir sobre essa ação 

do jornalismo pode ajudar a transformar essas narrativas que não são sobre histórias de 

mulheres que sofrem opressões cotidianas e são assassinadas, e sim histórias sobre 

agressores e atrocidades que estes mesmos cometem. 
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